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นับต้ังแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ ป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาระบบ

ราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ตลอดจนปฏิรูปการบริหาร
ราชการในตางประเทศ และมีการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย (Team Thailand) ใน
ตางประเทศ ที่มีเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมประเทศไทยดวย  

ตอมาในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดจัดการประชุมเพื่อทบทวนภารกิจของทีมประเทศไทย 
แตละแหง พรอมกับปรับโครงสรางของทีมประเทศไทยควบคูไปดวย (Revamp) โดยใชหลักการ
สําคัญ คือ Maximum coverage-Minimum resources เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทย
สอดคลองกับภารกิจเชิงยุทธศาสตร มีความคุมคา สามารถตอบสนองนโยบายและผลักดันยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ภายหลังการประชุมเพื่อปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อเปนกลไกในการปรับโครงสรางสวน
ราชการในตางประเทศอยาง เต็มรูปแบบ และไดจัด ต้ังคณะอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก  
( 1 )  คณะอ นุกรรมการ แผนยุทธศาสตรบู รณาก ารด านต า ง ประ เทศท วิภา คี /พหุภา คี  
(2) คณะอนุกรรมการดานแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ (3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศ 

นับต้ังแตมีการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ การเปดสํานักงาน หรือการสงบุคลากรไป
ประจําการในตางประเทศ ได ดํา เนินการภายใตคณะอนุกรรมการโครงสร างบุคลากรฯ  
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน มีการกําหนดหลักเกณฑตางๆ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพิจารณาจัดโครงสรางของทีมประเทศไทยใหเหมาะสม เชน หลักเกณฑการเปด
สํานักงาน การสงบุคลากร การปรับระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน ตลอดจนไดจัดต้ัง
คณะทํางานโครงสรางบุคลากรฯ ภายใตคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ มีเลขาธิการ ก.พ. เปน
ประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองคําขอของสวนราชการตางๆ กอนจะนําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ พิจารณาตอไป  

ตอมาในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดการใหสวนราชการที่ประสงคจะเปดสํานักงานใน
ตางประเทศ ตองเสนอคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณารวมกับ สํานัก
งบประมาณ สํานักงาน กพ. และกระทรวงการตางประเทศ ทั้งน้ี ระเบียบ สนร. ดังกลาว สงผลให
บทบาทของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่พิจารณาการ
เปดสํานักงานในตางประเทศยุติลงโดยปริยาย เหลือเพียงการพิจารณาสงบุคลากรไปประจําการใน
ตางประเทศในลักษณะที่ไมไดเปดเปนสํานักงาน การปรับระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ  
การขยายเขตอาณา การปรับอัตรากําลังสํานักงาน อัตราลูกจาง ฯลฯ  



จ 

การจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับน้ี จึงเปนการศึกษาเรื่องการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ ชวงป พ.ศ. 2552-2558 ตามกลไกของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ 
พ.ศ. 2552 โดยเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง มีคําขอจากสวนราชการตางๆ ที่
ประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศ จํานวนกวา 60 คําขอ และเปนชวงที่บทบาทของกระทรวง
การตางประเทศไดรับผลกระทบจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว ตลอดจนพบวายังมี
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได แทรกแซงกระบวนการพิจารณาปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศอยูเปนระยะๆ ทําใหการปรับโครงสรางบางกรณีไมเปนไปหลักการ วัตถุประสงค และ
เปาหมาย  

รายงานสวนบุคคล เรื่อง “กระทรวงการตางประเทศกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ”ฉบับน้ี จึงศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ  
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งพบวาประกอบดวย (1) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล 
(2) การแทรกแซงของฝายการเมือง ซึ่งเปนปจจัยที่ไมอาจควบคุมได (3) ลักษณะคําขอของ 
สวนราชการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ มุงเนนการจะไปประจําการในตางประเทศมากเกินไป และ  
(4) ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของตอคําขอของสวนราชการ  

นอกจากน้ัน รายงานฉบับน้ียังไดศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่จะชวยปรับปรุงและสงเสริมการทํางานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเจาภาพของ
การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีศักยภาพและมีความเปนมืออาชีพ ประกอบดวย 

1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ของกระทรวงการ

ตางประเทศมีองคความรูและใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 
ตลอดจนมีความเขาใจหลักการ Maximum coverage – Minimum ที่ยึดภารกิจเปนที่ต้ัง (Task-
based oriented) อยางถองแท  

2)  การทําความเขาใจกับสวนราชการตางๆ ที่มีภารกิจในตางประเทศ ในเรื่อง
ความสําคัญและหลักเกณฑของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 

3)  กําหนดกรอบการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับหนวยงานภายในกระทรวงการ
ตางประเทศ และสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศ (ใน
ฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ 
และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552) มีขอมูลมากเพียงพอในการพิจารณาคําขอและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ  

4)  ปรับตัวและวางแผนเพื่อรองรับแนวโนมในอนาคต ทั้งนโยบายของรัฐบาล และ
หนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน 

2.  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  ใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดและความเปนมาของการปฏิรูปการบริหารราชการใน

ตางประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ ใหหนวยงานภายในกระทรวงการ
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ตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ ไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ
แนวคิดและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหมีความเขาในตรงกันเห็นคุณคาและความสําคัญของการมี
โครงสรางทีมประเทศไทยในตางประเทศที่เหมาะสม 

2)  กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณารับมือการแทรกแซงของฝายการเมืองดวย
การยืนยันหลักการการพิจารณาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ที่ยึดภารกิจและความความจําเปนใน
พื้นที่เปนหลัก ตลอดจนใหขอมูลในเชิงประจักษวาสํานักงานหรือภารกิจดังกลาว ไมมีความจําเปนตอง
มีในพื้นที่ เน่ืองจาก ไมมีภารกิจมากพอและไมมีความคุมคาในเชิงงบประมาณ ไมสอดคลองกับ
หลักการ Maximum coverage – Minimum 

3)  การรื้นฟนการจัดทําคูมือการจัดลําดับของภารกิจ (Grading) ในตางประเทศของ
ทุกสวนราชการ (คูมือเดิมจัดทําเมื่อป พ.ศ. 2547) เพื่อใหการพิจารณาคําขอไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศมีหลักเกณฑ ไดรับการยอมรับ และผูขอไมสามารถปฏิเสธผลการพิจารณาได อีกทั้งอาจ
เปนคูมือที่ชวยปฏิเสธการแทรกแซงของฝายการเมือง (Top down) ไดในระดับหน่ึง  

4)  การใหความเห็น เมื่อไดรับคําขอจากสวนราชการตางๆ นอกเหนือจากการขอรับ
ความเห็นจากกรม และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่เกี่ยวของแลว กระทรวงการ
ตางประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 อาจพิจารณา 

(1)  จัดประชุมหนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศ เพื่อระดมความเห็น
เบื้องตนเกี่ยวกับคําขอ โดยเฉพาะคําขอจากหนวยงานอยูในกลุมภารกิจเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอน  

(2) กรณีที่มีแนวโนมของคําขอจากหนวยงานในกลุมภารกิจเดียวกันเพิ่มมากข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ อาจพิจารณาจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร
ของภารกิจดานน้ันๆ ในตางประเทศรวมกัน หรือหากหนวยงานเหลาน้ันมีแผนยุทธศาสตรระยะยาว
อยูแลว อาจศึกษาแผนยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของภารกิจในตางประเทศของ
หนวยงานเหลาน้ัน กอนจะนําเสนอตอคณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศตอไป 

5)  การประเมินผล ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอที่ไดรับความเห็นชอบจากการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 จํานวนกวา 30 
รายการ แตยังไมเคยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว จึงเห็นวาควรมีการประเมินผลการ
ทํางานอยางเปนรูปธรรม 

6)  การสิ้นสุดของภารกิจ ทบทวนภารกิจของบางหนวยงานที่สามารถปดหนวยงาน
และจบภารกิจในพื้นที่ได เมื่อการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว (Graduated)  

7)  การประสานงาน โดยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน (1) 
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และ (2) คณะกรรมการ



ช 

บริหารราชการในตางประเทศ ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552 จึงควรมีการประชุมและประสานงานอยางสม่ําเสมอ 

8)  การเพิ่มองคความรูใหแกฝายเลขานุการ โดยที่การปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศเปนเรื่องที่มีประวัติความเปนมายาวนาน แตการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดความตอเน่ือง ไมมีศูนยรวมของขอมูลเดิม 
(Institutional memory) กระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) จึงอาจจัดการพบ
หารือใหขาราชการช้ันผูใหญหลายๆ ทาน ซึ่งคลุกคลีอยูกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ มาเลาเรื่องราวและถายทอดเกร็ดตางๆ ในการพิจารณา เพื่อเปนประโยชนแกขาราชการ
ปจจุบัน 

 
 

 
 



ซ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาเรื่อง “กระทรวงการตางประเทศกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย/ขอเสนอแนะในการดําเนินการ ที่จะชวยปรับปรุงและสงเสริมการทํางานของกระทรวงการ
ตางประเทศในฐานะเจาภาพขอการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีศักยภาพและมี
ความเปนมืออาชีพตอไป 

ในเบื้องตนผูเขียนขอขอบพระคุณ นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง  
ที่กรุณาอนุญาตและสนับสนุนใหผูเขียนมีโอกาสไดเขารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 
แมวาสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีภาระงานจํานวนมาก และขอขอบ คุณนายชัยณรงค  กีรติยุตวงศ 
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ที่กรุณารับภาระงานในชวงที่ผูเขียนเขารับการอบรม
ดังกลาวเปนเวลา 3 เดือน ตลอดจนเพื่อนขาราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง ที่ใหการ
สนับสนุนและชวยแบงเบาภาระงาน 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย  สืบวิเศษ 
เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หิรัญพฤกษ และ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ ที่สละ
เวลาใหคําปรึกษา และใหขอแนะนําในการเขียนรายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวง 

ขอขอบพระคุณ นายวิทวัส  ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ อดีตผูบังคับบัญชา
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิรูประบบราชการและการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ต้ังแตป พ.ศ. 2545 ตลอดจนอดีตผูบังคับบัญชาทานอื่นๆ โดยเฉพาะ นางกาญจนา  ภัทรโชค รองอธิบดี 
กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ นางสาวอาจารี  ศรีรัตนบัลล ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับน้ี 

ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันเทววะวงศวโรปการ นางสาวภัทรรัตน  หงสทอง และ
นางสาวชไมพร  ตันติเวสส ผูอํานวยการหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ตลอดจนเจาหนาที่ของ
สถาบันฯ ที่กรุณาสนับสนุนการจัดทํารายงานสวนบุคคล ตลอดจนการจัดหลักสูตรที่ไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนมากมาใหความรูแกผูอบรม และการไปดูงานในตางจังหวัดและตางประเทศที่ดี
เย่ียม ซึ่งถือเปนการทํางานที่ทุมเทและมีมาตรฐานสูง ผูเขียนในฐานะขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศรูสึกมีความภูมิใจเปนอยางย่ิง 

สุดทาย ผูเขียนหวังวารายงานสวนบุคคลฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา  
และเปนเอกสารอางถึงสําหรับการทํางานของเพื่อนขาราชการในกระทรวงการตางประเทศ ที่มี 
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สวนเกี่ยวของกับการทํางานดานปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ การบริหารทีมประเทศไทย
แบบบูรณาการ และการเปดสํานักงานในตางประเทศทั้งของสวนราชการตางๆ และของกระทรวงการ
ตางประเทศ ตลอดจนผูสนใจทุกทาน 

 
 
วีรกา  มุทิตาภรณ 
สิงหาคม 2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เกิดข้ึนหลังจากที่ประเทศไทย
ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลไดเริ่มปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการในป 
พ.ศ. 2545 เนนใหระบบราชการมีการขับเคลื่อนโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
ตลอดจนมีปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศ และมีการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย 
(Team Thailand) ในตางประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเปนหัวหนาทีมประเทศไทย 

ตอมาในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลไดทําการทบทวนภารกิจของทีมประเทศไทยแตละแหง 
พรอมกับปรับโครงสรางทีมประเทศไทยในแตละแหงควบคูไปดวย โดยใชหลักการสําคัญ คือ 
Maximum coverage-Minimum resources เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทยสอดคลองกับ
ภารกิจเชิงยุทธศาสตร มีความคุมคา สามารถตอบสนองนโยบายและผลักดันยุทธศาสตรของรัฐบาลได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันไดเปนประธานการประชุมการปรับโครงสราง 
สวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง และไดปดสํานักงานบางแหงในตางประเทศ 
ตลอดจนปรับโครงสรางสํานักงานในตางประเทศที่มีอยูในขณะน้ัน ใหกะทัดรัด เหมาะสมกับภารกิจ  

1.1.2 ภายหลังการประชุมปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หรือ Revamp 6 ครั้ง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน (กระทรวงการตางประเทศเปนฝาย
เลขานุการ) เพื่อเปนกลไกในการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศอยางเต็มรูปแบบ และได
จัดต้ังคณะอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก  

1) คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี/พหุภาคี  
2) คณะอนุกรรมการดานแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  
3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ  
ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานของคณะอนุกรรมการ 

2 ดาน คือ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรทวิภาคีและพหุภาคี และคณะอนุกรรมการดานบุคลากร 
ในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานคณะอนุกรรมการดานงบประมาณเชิงบูรณาการ  

1.1.3 นับต้ังแตมีการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 
กระทรวงการตางประเทศมีบทบาทสําคัญในการเปนเจาภาพพิจารณาการเปดสํานักงานและการจัด
โครงสรางบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศและของสวนราชการตางๆ ในตางประเทศ ภายใต
กลไกของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่มีรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนประธาน โดยคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ ไดกําหนด
หลักเกณฑตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศ
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ใหเหมาะสม เชน การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเปดสํานักงาน การสงบุคลากร การปรับ
ระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ เปนตน ตลอดจนไดจัดต้ังคณะทํางานโครงสรางบุคลากรฯ มี
เลขาธิการ ก.พ. เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองคําขอของสวนราชการตางๆ กอนจะ
นําเสนอใหคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ พิจารณาตอไป  

1.1.4 ตอมา ในป พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดการใหสวนราชการที่ประสงคจะเปด
สํานักงานในตางประเทศตองเสนอคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณา
รวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงาน กพ. และกระทรวงการตางประเทศ หากขอเสนอเปดสํานักงาน
ผานความเห็นชอบของที่ประชุมรวม 4 หนวยงาน สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงผลการพิจารณาให
หนวยงานผูขอทราบ และหนวยงานผูขอจะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการจัดต้ัง
สํานักงานในตางประเทศตอไป  

1.1.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 
ที่กําหนดใหการเปดสํานักงานในตางประเทศตองเสนอผานสํานักงาน ก.พ.ร. น้ัน สงผลตอบทบาท
ของกระทรวงการตางประเทศ กลาวคือ การเปนเจาภาพในการพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศ
ของกระทรวงการตางประเทศและของสวนราชการอื่น ภายใตคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศไดยุติลง เหลือเพียงบทบาทในการพิจารณาคําขอเพื่อปรับ
โครงสรางในเรื่อง อื่นๆ เชน การสงบุคลากรไปประจําการในตางประเทศในลักษณะที่ไมเปดเปน
สํานักงาน การขอปรับระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศใหสูงข้ึน การขอปรับเขตอาณา การขอ
ปรับอัตรากําลังสํานักงานในตางประเทศ อัตราลูกจาง เปนตน 

1.1.6 นอกจากน้ัน ในชวงป พ.ศ. 2552-2554 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบกับขอเสนอของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอมาตรการระงับการขอจัดต้ังหนวยงานใหม หรือขยายหนวยงาน รวมทั้งการ
ขอจัดต้ังองคการมหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐในสังกัดฝายบริหาร (ไมรวมรัฐวิสาหกิจ) ดังน้ัน 
ในชวงเวลา 3 ป ดังกลาว จึงไมมีคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศของสวนราชการตางๆ เสนอไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. (ยกเวนสวนราชการที่มีความจําเปนตองเปดสํานักงานในตางประเทศ และใช
ขอยกเวนของมาตรการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เชน การเปดคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
อาเซียน ณ กรุงจาการตา เปนตน) ทั้งน้ี แมจะไมสามารถเปดสํานักงานในตางประเทศได แต 
สวนราชการตางๆ ยังคงมีคําขอเพื่อกําหนดภารกิจในตางประเทศ และขอสงบุคลากรไปประจําการใน
ตางประเทศในลักษณะไมเปดเปนสํานักงาน โดยเสนอผานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทย 
ที่ประจําการในตางประเทศ  

1.1.7 มาตรการระงับการจัดต้ังสํานักงานใหมฯ ไดสิ้นสุดลง เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
หลังจากน้ัน สวนราชการตางๆ ไดเริ่มทะยอยเสนอคําขอเพื่อเปดสํานักงานในตางประเทศผาน
สํานักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 
2552 และกรณีที่สวนราชการตองการเพียงกําหนดภารกิจในตางประเทศและสงบุคลากรไปปฏิบติังาน 
แตไมขอเปดเปนสํานักงาน จะเสนอคําขอผานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการ
ในตางประเทศ  
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1.1.8 รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ประสงคจะศึกษากระบวนการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศ ตามคําขอของสวนราชการตางๆ และของกระทรวงการตางประเทศ ที่
ดําเนินการผานกลไกของ (ก) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ ภายใตคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ และ (ข) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 โดยเปนกรณีศึกษาชวงป พ.ศ. 
2552-2558  

จากภูมิหลัง และพัฒนาการของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศที่ไดกลาวมา
ขางตน แมกลไกทั้ง 2 รูปแบบ จะมิไดขัดแยงกัน แตบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะ 
ผูขับเคลื่อนหลักในการใหขอเสนอแนะหรือกําหนดโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศได
ปรับเปลี่ยนไป อีกทั้งยังพบวาในกระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ มีปจจัย
ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อาทิ ปจจัยทางการเมือง ที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการ
ตางประเทศในบางกรณีไมเปนไปหลักเกณฑ หรือแนวทางที่วางไว ผูศึกษาเห็นวาเปนประเด็นที่ทาทาย  
จึงประสงคจะศึกษา (1) สาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่วางไว ตลอดจน (2) จัดทําขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมบทบาทเชิงรุกของกระทรวงการ
ตางประเทศ และผลักดันใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไว 
สะทอนพันธกิจ (mission) ในพื้นที่ โดยคงหลักการ Maximum coverage-Minimum resources 
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แผนภูมิท่ี 1  โครงสรางและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 
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แผนภูมิท่ี 2  กระบวนการพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในการจัดต้ังสํานักงาน และการสง

บุคลากรไปประจําการในตางประเทศ (เดิม)  
  



6 

 
 
แผนภูมิท่ี 3  กระบวนการพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในการจัดต้ังสํานักงาน และการสง

บุคลากรไปประจําการในตางประเทศ (ปจจุบัน)  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไป

ตามหลักเกณฑ 
1.2.2 จัดทําขอเสนอแนะเพื่อทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เปนไป

ตามหลักเกณฑ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการศึกษาในชวงที่มีการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 

พ.ศ. 2552-2558 
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1)  ศึกษาจากเอกสารการดําเนินงาน หลักเกณฑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
2)  หารือ/สนทนา สัมภาษณ ตอบแบบสอบถาม 

(1) เพื่อนรวมงานประมาณ 5 คน อดีตผูบังคับบัญชาประมาณ 5 คน ซึ่งเคย
รวมทํางานเรื่องการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ชวงป พ.ศ. 2552-2558  

(2) เพื่อนขาราชการระดับชํานาญการข้ึนไป และผูบังคับบัญชาระดับตางๆ 
ทั้งอดีตและปจจุบัน อยางนอย 20 คน ที่มีประสบการณการออกประจําการในตางประเทศหลายแหง 
และเคยทํางานรวมกับทีมประเทศไทยในตางประเทศหลายชุด 

3) ทําการเปรียบเทียบ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน และจาก
เน้ือหาของการหารือ/สนทนา สัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม เพื่อประมวลเปนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายตอไป 
 
1.4  คําถามการศึกษา 

ปจจัยอะไรที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว 
 
1.5  สมมุติฐานการศึกษา 

ปจจัยที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว โดยมีทั้งปจจัยที่สามารถควบคุมไดและไมสามารถควบคุมได 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1 ทราบวาเหตุใดการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศจึงไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว 

1.6.2  จัดทําขอเสนอแนะใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว 
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1.7  นิยามศัพท 
การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ หมายถึง กระบวนการจัดโครงสรางของ

คณะผูแทนไทยในตางประเทศ ที่ประกอบดวยขาราชการจากสวนราชการตางๆ ไปปฏิบัติงานรวมกัน
ภายใตการนําของเอกอัครราชทูต โดยสวนราชการตางๆ ที่อยูในตางประเทศอาจอยูในรูปของ
สํานักงานที่มีบุคลากรไปปฏิบัติงาน หรือมิไดเปดเปนสํานักงาน แตกําหนดภารกิจและสงบุคลากรไป
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ  

การจัดโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ จึงตองคํานึงถึงภารกิจที่สวนราชการจะ
ผลักดันตามนโยบาย/ยุทธศาสตร (Task-based oriented) และความจําเปนที่จะตองมีผูแทนของ
สวนราชการอยูในประเทศน้ันๆ ตลอดจนความคุมคาจากการไปปฏิบัติงานในประเทศดังกลาวดวย จึง
เปนที่มาของหลักการ Maximum coverage-Minimum resources ที่คณะอนุโครงสรางบุคลากร
ของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ภายใตคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 
นํามาเปนหลักในการพิจารณาและปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศใหมีความเหมาะสม  

ทีมประเทศไทย หรือ Team Thailand หมายถึง ผูแทนของสวนราชการ (กระทรวงตางๆ ) 
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเอกชนที่ประจําการอยูในตางประเทศ ภายใตการนําของเอกอัครราชทูตในฐานะ
หัวหนาทีมประเทศไทย  

ตัวเพ่ิมประสิทธิภาพ หมายถึง ทางเลือกที่สวนราชการอาจนําไปพิจาณาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในตางประเทศ กอนที่จะตัดสินใจเปดสํานักงาน หรือสงบุคลากรไป
ประจําการในตางประเทศซึ่งมีภาระดานงบประมาณสูงมาก ในการปรับโครงสรางหรือจัดโครงสราง
ของคณะผูแทนในตางประเทศ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพไว เพื่อให 
สวนราชการที่เกี่ยวของใชประโยชนและเปนตัวชวยในการตัดสินใจ ทั้งน้ี หลักเกณฑและรายละเอียด
การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพจะปรากฏอยูในบทที่ 2  

หนวยงานดานความมั่นคง หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานความมั่นคงใน
ตางประเทศ ไดแก กระทรวงกลาโหม (3 เหลาทัพ) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หนวยงานดานเศรษฐกิจ หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานเศรษฐกิจในตางประเทศ 
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวง
คมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และ ททท.  

หนวยงานดานการศึกษา นวัตกรรม หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานการศึกษาและ
นวัตกรรม ไดแก สํานักงาน ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร 

หนวยงานดานสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจดานสาธารณสุข ไดแก 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ขอนําทฤษฎี แนวคิด ระเบียบ และกฎหมายที่สามารถ
นํามาอธิบายสถานการณ และเปนกรอบในการวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนใชประโยชนในการ
อางอิงเพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหแกกระทรวงการตางประเทศตอไป ดังน้ี 

2.1.1  ทฤษฎี SWOT Analysis  
โดย Albert Humphrey จากหนังสือ SWOT analysis for management 

consulting ค.ศ. 2005 ใชเพื่อวิเคราะหสภาพทั่วไปขององคกร ในที่น้ีหมายถึง กระทรวงการ
ตางประเทศในบริบทของการเปนเจาภาพ (ประธาน ฝายเลขานุการ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก) ใน
กระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ วามีจุดแข็ง/จุดเดน (Strength–S) มีจุดออน 
(Weakness–W) มีโอกาสในการปรับโครงสรางตามหลักเกณฑที่วางไวหรือไม (Opportunity–O) 
และมีอุปสรรค (Threats–T) ในการดําเนินงานอยางไร  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  SWOT Analysis 
 

ในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศดวย SWOT จะ
แบงสภาพแวดลอมของกระทรวงการตางประเทศ ออกเปน 2 ดาน คือ สถานการณภายใน (ปจจัย
ภายใจ) (Internal origin) และสถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) (External origin) กลาวคือ 
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(1) สถานการณภายใน/ปจจัยภายใจ ไดแก จุดแข็ง ขอไดเปรียบของกระทรวงฯ (Strengths) และ 
จุดออน หรือ ขอเสียเปรียบของกระทรวงฯ (Weaknesses) (2) สถานการณภายนอก (ปจจัย
ภายนอก) ไดแกโอกาสในการปรับโครงสรางตามหลักเกณฑ (Opportunities) และ อุปสรรคที่อาจ
เปนปจจัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน (Threats) 

ทั้งน้ี การวิเคราะหบทบาทของกระทรวงการตางประเทศดวย SWOT ถือเปนหัวใจ
สําคัญ เน่ืองจากในการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ตามทฤษฎีน้ีจะทําใหสามารถมองเห็นภาพรวม 
ขอดี ขอเสียตางๆ ของกระทรวงฯ ตลอดจนทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ทําใหสามารถ
กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

2.1.2 ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ (Public Policy Process/ Public Policy 
Cycle)  

โดย James E. Anderson จากหนังสือ Public Policy Marking ค.ศ. 1975 เปน
ทฤษฎีที่ใชกําหนดนโยบายที่เปนประโยชนตอสาธารณชน โดยมีข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ันตอน ไดแก  

1) จุดกําเนิดของนโยบาย (Policy Formation) เปนข้ันตอนแรกที่จะวิเคราะห
สภาพของปญหาสาธารณะที่มีผลกระทบตอกลุมคน และเปนปญหาที่ตองการการแกไข โดยลักษณะ
ของปญหาที่จะกลายเปนประเด็นเชิงนโยบายได ควรมีลักษณะที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เปนปญหา
ที่ขยายเปนวงกวาง กระเทือนตอความรูสึกและเปนที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วไป กระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทาทายตออํานาจและความชอบธรรมของรัฐ หรือเปนปญหารวมสมัย ทั้งน้ี เมื่อทราบ
ลักษณะปญหานโยบายที่ชัดเจนแลว จะตองกําหนดวัตถุประสงคในการแกไขปญหาใหชัดเจน โดยการ
กําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย สามารถทําใหทราบถึงลําดับความสําคัญของนโยบายที่จะตองทํา 
และการเลือกใชนโยบายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ นอกจากน้ีวัตถุประสงคยังเปนปจจัย
กําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ และเปนเกณฑในการ
ประเมินผลสําเร็จของนโยบายวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด 

2) การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) จะใชกรอบการวิเคราะหเชิง
ระบบหรือ ทฤษฎีระบบของ David Easton อาจารยดานรัฐศาสตร ชาวอเมริกัน โดยพิจารณาจาก
ปจจัยนําเขา (INPUT) ซึ่งเปนขอเรียกรองของกลุมที่เห็นปญหาและตองการเปลี่ยนแปลง แลวนํามา
วิเคราะหรวมกับตัวแสดงในกระบวนนโยบายสาธารณะ (Actors) และรูปแบบ (Model) เพื่อใหได
นโยบายสาธารณะ หรือ ปจจัยนําออก (OUTPUTS) ที่เหมาะสมตอไป ทั้งน้ี ผูมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ ประกอบดวยฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และองคกรอิสระตางๆ  

3) การตัดสินนโยบาย (Policy Decision) หรือการเลือกนโยบาย หมายถึง การ
เลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามตองการ ซึ่งหลัก
ในการตัดสินเลือกนโยบายอาจพิจารณาจาก ประสิทธิผล (Effectiveness) ความสามารถในการบรรลุ
เปาหมายของทางเลือก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลผลิต โดยเปรียบเทียบ
จากตนทุน ความพอเพียง (Adequacy) ความสามารถของการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายภายใต
เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู และความเปนธรรม (Equity) การกระจายตัวของผลการดําเนินการตาม
นโยบายตอประชาชนในสังคม 
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4) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการนํานโยบายที่
เลือกแลวไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ไดแก 
ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือระบบราชการ กลุมกดดัน และองคกรชุมชนหรือภาคประชาสังคม 
และจะนํานโยบายไปวิเคราะหเพื่อสรางพันธกิจ แปลงเปนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ตลอดจนโครงการ
ตางๆ ทั้งน้ี การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ความยากงายของสถานการณ ปญหาที่เผชิญอยู ตัวบทของนโยบาย โดยมีปจจัย
ความสําเร็จ/ลมเหลว ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน ลักษณะของนโยบาย วัตถุประสงคของ
นโยบาย ความเปนไปไดทางการเมือง ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และความสัมพันธระหวางกลไกตางๆ ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนตน 

5.) การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) คือ ข้ันตอนในกระบวนการ
นโยบาย ซึ่งจะใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบาย หรือผลการดําเนินการตาม
นโยบายวาตอบสนองความตองการหรือมีคุณคาหรือไมเพียงใด ทั้งน้ี การประเมินผลนโยบาย มี 2 
แนวทาง ไดแก (1) การประเมินเพื่อการกําหนดนโยบาย (Formative Evaluation) หมายถึง การ
ประเมินกอนการกําหนดนโยบาย สวนมากเปนการประเมินความตองการ หรือประเมินความเปนไปได
ของนโยบายที่จะกําหนดข้ึน (2) การประเมินผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว (Summative 
Evaluation) หมายถึง การประเมินหลังนํานโยบายไปปฏิบัติในรูปของแผนกลยุทธ โดยมีการจัดทํา
โครงการตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว การประเมินดังกลาวเปนการติดตามแผนกลยุทธวาสามารถทํา
ไดในระดับใด มีคุณคาตัดสินไดระดับไหน 

หลักเกณฑการประเมินนโยบาย จะพิจารณาคลายๆ กับการตัดสินเลือก
นโยบาย ไดแก ประสิทธิผล (Effectiveness) บรรลุผลตามเปาประสงคหรือไม ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ตองใชความสามารถเทาใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ความพอเพียง (Adequacy) ตอง
ใชทรัพยากรเทาใด จึงจะไดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค ความเปนธรรม (Equity) ผลที่ไดรับกระจาย
อยางเปนธรรมหรือไมการตอบสนอง (Responsiveness) ผลลัพธสรางความพึงพอใจใหกับกลุมตางๆ 
ไดหรือไม และความเหมาะสม Appropriateness ผลลัพธที่ตองการมีคุณคาจริงหรือไม 

2.1.3 แนวคิดของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ  
แบงการทํางานออกเปนคณะอนุกรรมการ 3 ดาน ไดแก  
1) คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี/พหุภาคี 

ทําหนาที่พิจารณายกรางแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาผานคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ แตงต้ัง
คณะทํางานใหชวยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน
มารวมใหขอคิดเห็นไดตามความเหมาะสม และดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย 

2) คณะอนุกรรมการดานแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ทําหนาที่เสนอแนะ 
แนวทางการจัดงบประมาณบูรณาการเกี่ยวกับการดําเนินภารกิจในตางประเทศของคณะผูบริหาร
ประเทศไทยในประเทศตางๆ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรทวิภาคี/พหุภาคี และวางหลักเกณฑเพื่อ
จัดสรรงบฉุกเฉิน (Contingency fund) สําหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ  
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เพื่อประโยชนในการบริหารงานในลักษณะบูรณาการ นอกจากน้ัน จะติดตาม ประเมินผล  
ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ ตลอดจนวางแนวทางการบริหาร
งบประมาณแกสวนราชการภายในประเทศและคณะผูบริหารประเทศไทยในตางประเทศ  
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณเชิงบูรณาการ อีกทั้งจะทําหนาที่เชิญประชุม
หนวยงานที่เกี่ยวของ แตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ
ดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย 

3) คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ  
ทําหนาที่พิจารณาเสนอแนะการจัดโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ เพื่อใหเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด สนองตอบตอการดําเนินยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทวิภาคีและพหุภาคี
ตลอดจนพิจารณาแตงต้ังคณะทํางาน เชิญผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยงานของรัฐมาใหความเห็น 
และชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม และดําเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติมอบหมาย 

ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานของคณะอนุกรรมการ 
2 ดาน คือ คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรทวิภาคีและพหุภาคี และคณะอนุกรรมการดานบุคลากร 
ในขณะที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนประธานคณะอนุกรรมการดานงบประมาณเชิงบูรณาการ  

2.1.4 หลักเกณฑการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศตามกลไก
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ  

ประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญๆ ที่คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศไดจัดทําไว และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตรดาน
ตางประเทศในระดับชาติ เชน1 

2.1.4.1 หลักเกณฑการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ  
โดยที่การเปดสํานักงานในตางประเทศมีผลใหเกิดภาระผูกพันตอ

งบประมาณแผนดินในระยะยาว จึงตองพิจารณาปจจัยตางๆ อยางรอบคอบ ซึ่งคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ ไดกําหนด “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินการเพื่อรักษา
และสงเสริมผลประโยชนของไทยในพื้นที่น้ันๆ แทนการเปดสํานักงานโดย “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” ที่
สามารถนํามาใชแทนการมีสํานักงานประจําในตางประเทศ ประกอบดวย 

1) การปดสํานักงานและฝากภารกิจกับสถานเอกอัครราชทูตที่เปน
พันธมิตร 

2) การเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสํานักงาน 
3) การยุบรวมสํานักงานและลดจํานวนเจาหนาที ่
4) การสงคณะซึ่งมีภารกิจเฉพาะเปนครั้งคราว (Mobile Unit/ 

Roadshow)  
                                                
1
 หลักเกณฑการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศตามกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศใน

ระดับชาติ โดยเฉพาะหลักเกณฑการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ และหลักเกณฑการเปดสํานักงานใหมในตางประเทศ ได
นําไปใชเปนหลักเกณฑในการพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศ ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ดวย 
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5) การจาง Local staff 
6) การ Outsource 
7) การขยายเขตอาณาของสํานักงาน สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ 

ใหครอบคลุมงานในพื้นที่น้ันๆ  
8) การเพิ่มภารกิจใหกงสุลกิตติมศักด์ิ 
9) การเปดสํานักงาน Outpost 
10) การใชประโยชนจากคนไทยทองถ่ิน 
11) การใช Roving Ambassador2 ไปพบหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ของประเทศผูรับเปนครั้งคราว 
12) การเปดสถานกงสุลใหญ 
13) การเปดสถานเอกอัครราชทูต 
เมื่อไดพยายามใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพขางตนแลว แตไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดลุลวง และมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเปดสํานักงานในพื้นที่น้ันๆ จึงจะพิจารณาเปด
เปนสํานักงาน สถานกงสุลใหญและสถานเอกอัครราชทูต ตอไป 

2.1.4.2 หลักเกณฑการขอเปดสํานักงานใหมในตางประเทศ 
1) ภารกิจของสํานักงานใหมมีลักษณะเฉพาะและเปนภารกิจที่ 

สวนราชการในตางประเทศภายใตสังกัดกระทรวงการตางประเทศไมสามารถดูแลหรือรับผิดชอบแทนได 
2) การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ อาทิ การจางลูกจางทองถ่ิน  

การจางเหมาบริการ เปนตน ตามกรอบของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ไมสามารถ
ทําใหภารกิจของสํานักงานลุลวงไปได 

3) ลูกจางทอง ถ่ินไมสามานรถปฏิบั ติหนาที่แทนขาราชการของ
หนวยงานที่ขอเปดสํานักงานใหมได 

4) สวนราชการที่ขอเปดสํานักงานใหมไมสามารถสงขาราชการไปปฏิบติั
ราชการเปนการช่ัวคราวที่สถานเอกอัครราชทูต/ คณะผูแทนถาวร/ สถานกงสุลใหญ ได เพราะอาจ 
ทําใหเกิดความลาชาหรือไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 

5) สวนราชการที่เสนอขอมีงบประมาณเพียงพอที่จะรองรับการต้ัง
สํานักงาน 

2.1.4.3 หลักเกณฑการขอสงหรือเพิ่มจํานวนขาราชการ 
1) สวนราชการมีภารกิจเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน และเปนภารกิจตามที่

กําหนดในกรอบการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ (Revamp) 
2) การเพิ่มจํานวนขาราชการในการปฏิบัติราชการในตางประเทศของ

สวนราชการน้ัน มีความคุมคาในเชิงงบประมาณ 

                                                
2
 Roving Ambassador หมายถึง เอกอัครราชทูตที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดใหไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศ

ที่รัฐบาลไทยยังไมมีผูแทนไปประจําการ โดยเปนการไปปฏิบัติราชการครั้งคราว และสวนใหญจะใหเอกอัครราชทูต
ประจําการกระทรวง ทําหนาที่ดังกลาว 
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3) สวนราชการสามารถขอเพิ่มจํานวนขาราชการปฏิบัติราชการใน
ตางประเทศไดก็ตอเมื่อสวนราชการน้ัน ไมสามารถใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการเหลาน้ีได 

(1) การบริหารงานจากหนวยงานกลางในประเทศ 
(2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติราชการ 
(3) การมอบหมายใหขาราชการใน สอท./คทถ./สกญ. ที่มีอยูเดิมดู

และรับผิดชอบภารกิจของสวนราชการน้ันได 
(4) การจางลูกจางทองถ่ิน 

4) ภารกิจของสวนราชการที่ขอเพิ่มจํานวนขาราชการปฏิบัติราชการใน
ตางประเทศตองใชผูปฏิบัติงานที่มีความรูและประสบการณเฉพาะสาขาหรือเฉพาะชองทางของสวน
ราชการน้ัน 

5) ภารกิจของสวนราชการจะตองเปนภารกิจที่มีอยูประจํา งานมี
ปริมาณมาก ตองการความตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน และมีหนวยงานในประเทศน้ัน (counterpart) 
ที่ชัดเจน 

6) ดําเนินการภายใตงบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการ 
2.1.4.4 หลักเกณฑการปรับระดับตําแหนงหัวหนาสํานักงานเปนระดับ 9 

1) สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ ในประเทศที่สวนราชการ
เสนอขอจะตองมีรองหัวหนาคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศเปนระดับ 9 (ตําแหนง 
อัครราชทูต) หรือในกรณีของสถานกงสุลใหญตองมีหัวหนาคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ
เปนระดับ 9  

2) ประเทศที่สวนราชการเสนอขอจะตองเปนที่ต้ังขององคการระหวาง
ประเทศ และสวนราชการที่เสนอขอตองมีบทบาทชัดเจนในเวทีดังกลาว หรือมีหนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบภารกิจในระดับภูมิภาค 

3) สวนราชการที่เสนอขอมีภารกิจหรือกิจกรรมที่สําคัญในประเทศหรือ
กลุมประเทศที่ขอเปดสํานักงาน 

4) ประเทศที่สวนราชการเสนอขอเปนประเทศคูคาที่สําคัญหรือมี
ผลประโยชนที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอประเทศไทย 

5) สวนราชการที่เสนอขอมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ โดยไดรับการ
ยืนยันจากหัวหนาคณะผูแทนไทยประจําประเทศน้ัน รวมทั้งแสดงแนวโนมการปฏิบัติภารกิจใน
อนาคตได 

6) ดําเนินการภายใตงบประมาณดานบุคลากรของสวนราชการ 
2.1.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศป พ.ศ. 2552 

สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศป พ.ศ. 2552 (ระเบียบ สนร. พ.ศ. 2552) ที่มีสวนเกี่ยวของกับการปรับโครงสราง 
สวนราชการในตางประเทศ โดยเฉพาะการเปดสํานักงานในตางประเทศ และการบริหารราชการใน
ตางประเทศในภาพรวม ไดกําหนดไว ดังน้ี 
  



15 

หมวด 1 ขอ 6  
“สวนราชการประสงคจะจัดต้ังหรือรวมหนวยงานในตางประเทศ ใหกระทําไดเมื่อ

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแลว ในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบดังกลาว ใหรวมพิจารณากับ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ผูแทนสํานัก
งบประมาณ และผูแทนกระทรวงการตางประเทศ 

การสั่งยุบเลิกหนวยงานในตางประเทศ ใหสวนราชการเจาสังกัดแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและกระทรวงการตางประเทศทราบ”  

หมวด 4 ขอ 13 
“เพื่ อใหการบริหารราชการในตางประเทศเปนไปอยางมี เอกภาพ ใหมี

คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานกรรมการ ปลัดกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย ประกระทรวงอุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนกรรมการและเลขานุการ และรอง
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งปลัดกระทรวงการตางประเทศมอบหมายเปนผูชวยเลขานุการ 

ในกรณีจําเปนและเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศจะเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของตามที่เห็นสมควรเขารวม
เปนกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องน้ันก็ได” 

หมวด 4 ขอ 14 
“คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
1. เปนศูนยกลางในการประสานนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารราชการใน

ตางประเทศของสวนราชการตางๆ ใหมีความเปนเอกภาพ 
2.  เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหาร

ราชการในตางประเทศ 
3.  อํานวยการใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร 

รวมทั้งเสนอแนะและพิจารณาแกไขปญหาในการบริหารราชการในตางประเทศใหแกสวนราชการหรอื
คณะผูแทน 

4.  ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศในการวางระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการในตางประเทศ 

5.  เชิญบุคคลจากสวนราชการและองคการเอกชนมาช้ีแจง ใหขอคิดเห็นหรือ
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินตามระเบียบน้ี 

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในระเบยีบน้ี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 
  



16 

2.1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545  
มีบทบัญญัติแมบทสําหรับการบริหารราชการของไทย ในมาตรา 3/1 กลาววา  
“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกจิและ
ทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง  
หรือปฏิบัติหนาที่ ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยางย่ิง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การ
มีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

2.1.7 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ

ปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
1)  กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว

เปนการลวงหนา  
2)  การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของ

ข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอนเปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

3)  สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กําหนด 

4)  ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิด 
ผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทา
ผลกระทบน้ัน หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปน
ภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอเน่ืองกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของน้ันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด หรือ
หัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือใน
ตางประเทศ แลวแตกรณีสามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวน ตามความจําเปนและบริหาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
โดยที่การศึกษาสวนบุคคลในเรื่องโครงสรางของสวนราชการที่ประจําการในตางประเทศ 

โดยเฉพาะการจัดโครงสรางที่เริ่มจากสวนกลางน้ัน ยังไมมีผูทําการศึกษาไว แตมีวรรณกรรมที่สะทอน
เรื่องการบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทยในตางประเทศ ซึ่งมีความเช่ือมโยงและเกี่ยวของกบั
โครงสรางของสวนราชการในตางประเทศบางประเด็น สรุปได ดังน้ี  

1)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต ป 2556 รุน 5 หัวขอ 
“ยุทธศาสตรสูการบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงานไทยในตางประเทศ” โดย นายสธน  เกษมสันต 
ณ อยุธยา ไดกลาวถึงการบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการทั้งดานงาน เงิน และคน โดยมี
เปาหมายใหสวนราชการในตางประเทศสามารถทํางานรวมกันทั้งในดานนโยบายและการทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลัก Maximum coverage-Minimum resources  

นายสธนฯ เห็นวาผลสําเร็จในการขับเคลื่อนทีมประเทศในตางประเทศ ยอมตองเริ่ม
จากการพิจารณาจัดโครงสรางของทีมประเทศไทยจากสวนกลางที่มีเปาหมาย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของรัฐบาล มีการระดมสมองจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีข้ันตอน มีหลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของรองรับ เพื่อใหโครงสรางของสวนราชการในตางประเทศหรือทีมประเทศไทยมี
ศักยภาพ มีการดําเนินงานตามภารกิจ มีเอกภาพ และบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต ป 2552 รุน 1 หัวขอ  
“การทูตและการบริหารทีมประเทศไทยในการดําเนินความสัมพันธ : กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว” โดยนายพิชัย  อิศรภักดี ซึ่งกลาวถึงถอยแถลงเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีเมื่อป 
2546 ในการประชุมเพื่อทบทวนโครงสรางและองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศ ทีเ่ปน
จุดเริ่มตนของการเปลี่ยนระบบการทํางานที่มีแนวคิดแบบแบงแยกงาน (Division of labour) ตางคน
ตางอยู ตางคนตางทํา สิ้นเปลืองงบประมาณและไมคุมคา มาเปนการทํางานที่ใชบูรณาการกันทั้งดาน
ยุทธศาสตร บุคลากร และงบประมาณ โดยยกกรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

นายพิชัยฯ ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศ 
ที่เริ่มจากนโยบายของสวนกลาง และกําหนดใหมีสถานเอกอัครราชทูตนํารอง 6 แหง ที่เริ่มการปฏิบัติ
ในงานตางประเทศแบบบูรณาการ และตอมาขยายระบบบูรณาการใหครอบคลุมสถานเอกอัครราชทตู 
และสถานกงสุลใหญทุกแหงทั่วโลก  

3)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลในหลักสูตรนักบริหารการทูต ป 2552 รุน 1 หัวขอ  
“การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีมประเทศไทย กรณีศึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน” โดยนางลินนา  ตังคธัช ซึ่งไดกลาวถึงการพัฒนาระบบการบริหารราชการใน
ตางประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อป 2540 สงผลใหมีการปดสํานักงานในตางประเทศและลด
บุคลากร เพื่อใหโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศมีประสิทธิภาพดวยจํานวนบุคลากรและ
สํานักงานที่เหมาะสม และนําแนวคิดเรื่องทีมประเทศไทย ที่มียุทธศาสตรการบูรณาการแผนงาน 
(Unified work plan) การบังคับบัญชา (Unified command) และการจัดโครงสรางสํานักงาน 
(Unified structure) มาใชอยางเปนรูปธรรม โดยยกกรณีศึกษาของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงลอนดอน  
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นางลินนาฯ ช้ีใหเห็นวาการนํายุทธศาสตรการบูรณาการมาใชในการปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  โดยเฉพาะการแบงภารกิจและหนาที่
ความรับผิดชอบในทีมประเทศไทยไมใหมีความซ้ําซอนกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการจัดองคประกอบ
ของทีมประเทศไทยต้ังแตตนทาง (สวนกลาง) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ยังไดนําหลัก 4M ไดแก 
Man Money Material Management มาเปนแนวทางในการวิเคราะหความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานของทีมประเทศไทยที่ กรุงลอนดอน ซึ่งในสวนของการบริหารจัดการ (Management) 
พบวาการมี Back office หรือสวนกลางที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศเปนเรื่องที่สําคัญมาก และไดกลาวถึงบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี/พหุภาคี ที่จะทําการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรทวิภาคีเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณตางประเทศในขณะน้ัน และในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ที่ทําหนาที่พัฒนา
และปรับโครงสรางสวนราชการของไทยในตางประเทศใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ และ
มีความคุมคา  

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี มุงเนนการศึกษาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศไมเปนไปหลักเกณฑที่กําหนดไว ทั้งในกรอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร
ดานตางประเทศในระดับชาติ/ คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ และ ตามระเบียบ สนร. วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในชวงป 
พ.ศ. 2552-2558 โดยผูศึกษาไดนําทฤษฎี SWOT Analysis ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ ตลอดจน
แนวคิดเรื่องการบริหารราชการในตางประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไม
เปนไปหลักเกณฑที่กําหนดไว และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงดําเนินการเพื่อสงเสริม
บทบาทเชิงรุกของกระทรวงการตางประเทศ ในการผลักดันใหการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไว ทั้งน้ี หากขอเสนอแนะจากการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะมี
สวนชวยแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดบาง ก็นาจะทําใหโครงสรางของคณะผูแทนไทยในตางประเทศมี
เอกภาพ สะทอนพันธกิจ (mission) ในพื้นที่ และคงหลักการ Maximum coverage-Minimum 
resources ไมมากก็นอย 

 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ภาพรวมของคําขอของสวนราชการตางๆ ในการปรบัโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 

จากการศึกษาคําขอของสวนราชการตางๆ ที่ประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พบวา
ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอจากสวนราชการตางๆ จํานวนกวา 60 รายการ ประกอบดวย  

1) คําขอของสวนราชการตางๆ ผานกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เพื่อขอเปดสํานักงานในตางประเทศ จํานวน 14 แหง   

2) คําขอของสวนราชการตางๆ ผานกลไกคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศ จํานวนกวา 50 รายการ ประกอบดวย การขอเปดสํานักงานในตางประเทศ 
การขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศโดยไมเปดเปนสํานักงาน การขอปรับระดับหัวหนา
สํานักงานใหสูงข้ึน การโอนยายอัตรากําลัง การปรับและขยายเขตอาณา และการขอเพิ่มอัตราลูกจาง
ในตางประเทศ  

ในจํานวนคําขอกวา 60 รายการขางตน พบวามีคําขอประมาณรอยละ 50 ที่ไดรับอนุมัติให
ดําเนินการได สวนอีกครึ่งหน่ึงเปนคําขอที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  

 
3.2  ขอสรุปจากการศึกษาและความเชื่อมโยงกับทฤษฎี  

3.2.1 ทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ 
3.2.1.1 จากการศึกษาขอมูล ผูศึกษาพบวาจุดกําเนิดสําคัญ หรือสาเหตุที่ทําให

การปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และตองการใหมี
การแกไขในเชิงนโยบาย (Policy Formation) ประกอบดวย  

1)  การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล โดยในชวงป พ.ศ. 2552-2558 
มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายสมัย และรัฐบาลแตละสมัยมีนโยบายตอการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศที่แตกตางกันออกไป บางรัฐบาลประสงคใหขยายโครงสรางทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศใหใหญข้ึน บางรัฐบาลเห็นวาโครงสรางที่มีอยูเหมาะสมแลว เปนตน  

2)  การแทรกแซงของฝายการเมือง (Top down) มีอยูทุกยุคสมัย ทั้งน้ี 
ในชวง ป พ.ศ. 2552-2558 มีการสนับสนุนจากฝายการเมืองใหสงขาราชการจากหนวยงานความ
มั่นคงไปปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยยังไมมีภารกิจที่ชัดเจนและซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการเปดสํานักงานของหนวยงานความมั่นคงในตางประเทศ ซึ่ง
ยังไมมีความจําเปนตองเปดในชวงเวลาดังกลาวดวย 

3)  ลักษณะคําขอของสวนราชการที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ มุงเนน
การจะไปประจําการในตางประเทศมากเกินไป โดยละเลยเรื่องภารกิจหรือความจําเปนในพื้นที่ เชน 
คําขอในการเปดสํานักงานในชวงที่รัฐบาลมีมาตรการระงับการเปดสํานักงานในตางประเทศ การขอไป
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ปฏิบัติงานในตางประเทศในสาขาที่ไมใชยุทธศาสตรของไทยในตางประเทศ หรือการกําหนดเขตอาณา
ที่ไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง เปนตน  

4)  ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของตอคําขอของสวนราชการ  
โดยเปนความเห็นที่แตกตางกันของหนวยงานเดียวกัน เน่ืองจากการเปลี่ยนบุคลากร เปนตน  

ทั้งน้ี ผูศึกษาจะไดสรุปและยกตัวอยางประกอบตอไป 
3.2.1.2 เมื่อทราบสาเหตุของปญหาขางตนแลว การกําหนดนโยบาย (Policy 

Formulation) ตองวางแผนเปนข้ันตอน ทั้งการแกไขปญหาระยะสั้นหรือเฉพาะหนา และการแกไข
ปญหาระยะยาว โดยนโยบายระยะสั้น (เฉพาะหนา) กระทรวงการตางประเทศตองใหความรูเกี่ยวกับ
การบริหารราชการในตางประเทศและการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ตลอดจน
หลักเกณฑและระเบียบตางๆ กับหนวยงานสวนกลางและสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ 
เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจตรงกัน เห็นคุณคาและความสําคัญของการมีโครงสรางทีมประเทศไทย 
ที่เหมาะสมในประเทศตางๆ โดยใชภารกิจเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
(Task-based oriented) จากน้ันจึงขยายการใหองคความรูดังกลาวกับสวนราชการตางๆ ที่มีภารกิจ
ดานการตางประเทศ ซึ่งเช่ือวาจะชวยแกไขปญหาคําขอที่ไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
ของสวนราชการตางๆ ไดในระดับหน่ึง สําหรับนโยบายในระยะยาว กระทรวงการตางประเทศอาจ
พิจารณา (1) ใชประโยชนจากคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากร ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศเปนประธานในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อใชในการพิจารณาปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศตอไป (2) ใชประโยชนจากคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ 
ซึ่งเปนคณะกรรมการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ 
พ.ศ. 2552 ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานเชนกัน ในการเชิญระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทาจากหนวยงานที่มีภารกิจในตางประเทศเพื่อปรึกษาหารือ และวาง
ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการในตางประเทศ โดยควรเปนการพบปะที่จัดข้ึน
อยางสม่ําเสมอ (3) ทบทวนและจัดทําคูมือการจัดลําดับข้ันของภารกิจ (Grading) ในตางประเทศของ
สวนราชการตางๆ โดยเปนคูมือที่ใชควบคูกับหลักเกณฑอื่นๆ เพื่อใหการพิจารณาคําขอไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศของสวนราชการมีนํ้าหนัก มีหลักการและความนาเช่ือถือ สามารถพิสูจนไดจริง อีกทั้ง
คูมือดังกลาวอาจชวยปฏิเสธการแทรกแซงทางการเมือง (Top down) ไดในระดับหน่ึง 

3.2.1.3 การเลือกนโยบาย (Policy Decision) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขางตน 
หากสามารถวางแผนการดําเนินการเปนข้ันตอน จะเปนนโยบายที่มีความเหมาะสม สามารถแกไข
ปญหาที่เกิดข้ึน ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเปนธรรม (Equity)  

3.2.1.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) จะเกิดผลเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ จะใชอํานาจหนาที่ในคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ หรือในคณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ สรางความเขาใจรวมกันและเนนยํ้าใหสวนราชการตางๆ ใชภารกิจ ความจําเปน และ
ความคุมคาเปนหลักในการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ อยางไรก็ดี นโยบายระยะสั้นและระยะยาวที่
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จะนําไปปฏิบัติ จะไดผลหรือประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดวย 
เชน ทัศนคติของสวนราชการตางๆ ลักษณะของคําขอที่มีการเมืองสนับสนุน ยอมจะมีสวนทําให
นโยบายที่นําไปปฏิบัติไดผลแตกตางกัน  

3.2.1.5 การประเมินนโยบาย (Evaluation) เมื่อกระทรวงการตางประเทศไดนํา
นโยบายระยะสั้นและระยะยาวขางตนไปใชแลวระยะหน่ึง สามารถประเมินนโยบายได โดยหากเปน
นโยบายที่นําไปใชแลวไดรับการตอบรับที่ดี น่ันหมายถึงคําขอใหมๆ จากสวนราชการตางๆ ควรจะมี
นอยลง หรือเปนคําขอที่สวนราชการไดพิจารณาแลววามีความจําเปนและคุมคา อีกทั้งกระทรวงการ
ตางประเทศควรจะควบคุม (handle) กระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการไดมากข้ึน และมี
บทบาทนําในการใหขอเสนอแนะการจัดโครงสรางสวนราชการในตางประเทศที่เหมาะสม  

3.2.2  ทฤษฎี SWOT Analysis  
ในการวิเคราะหกระบวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศดวย SWOT 

จะแบงสภาพแวดลอมออกเปน 2 ดาน คือ สถานการณภายใน (ปจจัยภายใจ) (Internal origin) และ
สถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) (External origin) ซึ่งผูศึกษาไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค ของกระทรวงการตางประเทศในฐานะเจาภาพ (ประธาน และฝายเลขานุการ 
ของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลาการของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และหนวยงานหลักใน
การพิจารณาเปดสํานักงานในตางประเทศในกรอบของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบรหิาร
ราชการในตางประเทศ) สรุปได ดังน้ี  

3.2.2.1 สถานการณภายใน/ปจจัยภายใจ ไดแก จุดแข็ง (Strengths) หรือ 
ขอไดเปรียบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก การเปนองคกรหลักดานตางประเทศของรัฐบาล  
มีสํานักงานและมีผูแทนที่มีความรอบรูงานดานการตางประเทศ สามารถเขาถึงหนวยงานและมี
ปฏิสัมพันธกับภาคสวนตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ของประเทศตางๆ ได 
และมีประสบการณสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับองคประกอบของ
ทีมประเทศไทยในตางประเทศไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกันจุดออน (Weaknesses) หรือข 
อเสียเปรียบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก การหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของขาราชการที่
ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการปรับโครงสราง
สวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดตอนไปไมมีศูนยรวมเกี่ยวกับความเปนมาและประวัติศาสตร 
(Institutional memory) ของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ นอกจากน้ัน ยังมี
จุดออนที่ผูบริหารกระทรวงฯ อาจไมอยูในฐานะที่จะทัดทานหรือปฏิเสธการแทรกแซงทางการเมืองได 

3.2.2.2 สถานการณภายนอก (ปจจัยภายนอก) ไดแก โอกาส (Opportunities) 
ในการปรับโครงสวนราชการในตางประเทศใหเปนไปสรางตามหลักเกณฑ และหลักการ Maximum 
coverage–Minimum resources เชน การใหความรูแกสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ  
กรมตางๆ ในกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนสวนราชการที่มีภารกิจดานการตางประเทศ 
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารราชการในตางประเทศ หลักเกณฑ และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ  
เพื่อประโยชนในการใหจัดองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศใหมีความเหมาะสม 
ตอบสนองตอภารกิจในพื้นที่และมีความคุมคา เปนตน สําหรับอุปสรรค (Threats) ที่เปนปจจัยสําคัญ
ตอการดําเนินงาน ไดแก การเปลี่ยนรัฐบาลและนโยบาย การแทรกแซงของฝายการเมือง (Top 
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down) ลักษณะคําขอของสวนราชการตางๆ ที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับหลักเกณฑ หรือมุงเนน
ความตองการที่จะไปปฏิบัติงานตางประเทศมากเกินไปจนไมไดคํานึงถึงความจําเปน เกิดความซ้ําซอน
ของการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน สูญเสียทรัพยากร และไมคุมคา 

 
3.3  ขอสรุปของสาเหตุท่ีทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ  

จากการวิเคราะหโดยอางอิงทฤษฎีนโยบายวงจรสาธารณะ และทฤษฎี SWOT Analysis 
สามารถสรุปสาเหตุที่ทําใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
พรอมยกตัวอยางทีเ่กิดข้ึนจริงประกอบ ดังน้ี  

3.3.1 นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้ง นโยบายของรัฐบาล 

แตละสมัยตอการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศหรือโครงสรางของทีมประเทศไทยมคีวาม
แตกตางกัน อีกทั้งเปนชวงที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการเปดสํานักงานในตางประเทศ ที่ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศถูกลดบทบาทในเรื่องการเปดสํานักงานในตางประเทศ เน่ืองจากเดิมเคยเปนผูให
ขอเสนอแนะหลักในการเปดสํานักงานในตางประเทศ แตระเบียบดังกลาว ทําใหการเปดสํานักงานใน
ตางประเทศแมแตของกระทรวงการตางประเทศเอง ก็ตองสงคําขอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. จึงเปน
ชวงเวลาที่กระทรวงการตางประเทศตองปรับตัวและทํางานหนักข้ึน ทั้งในบทบาทประธานและฝาย
เลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และในฐานะ 
1 ใน 4 หนวยงานหลักที่พิจารณาการเปดสํานักงานในตางประเทศ ตามกลไกของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้ง 2 บทบาทตางมีจุดหมาย
เพื่อที่จะ “ตะลอม” และ “โนมนาว” ใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ เปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไว และตามหลักการ Maximum coverage–Minimum resource 

ทั้งน้ี คําขอที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดในชวงป พ.ศ. 2552-2558 จึงมีทั้ง
โครงสรางที่มีความเหมาะสมเปนตัวอยาง (model) ที่ดีและโครงสรางที่ไมเหมาะสม ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาและผลกระทบตอโครงสรางทีมประเทศไทยในระยะยาว  

3.3.2  การแทรกแซงของฝายการเมือง 
3.3.2.1 ฝายการเมืองสนับสนุนการสงขาราชการจากหนวยงานความมั่นคงไป

ประจําการในตางประเทศ โดยไมมีภารกิจที่ชัดเจน ไมมีความจําเปนและซ้ําซอนกับภารกิจของ
หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ ในกรณีน้ีแมวาหนวยงานทีเ่กี่ยวของ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญ 
ตลอดจนผลการพิจารณาเบื้องตนของคณะทํางานโครงสรางบุคลากรฯ จะไมสนับสนุนการสง
ขาราชการไปปฏิบัติงาน แตฝายการเมืองยังคงยืนยันและเห็นชอบในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ ใหสงขาราชการจากหนวยงานความมั่นคงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกลาว การ
ปฏิบัติงานในลักษณะซ้ําซอนเชนน้ี นอกจากจะสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก และไมคุมคาแลว ยัง
ทําใหโครงสรางของทีมประเทศไทยในตางประเทศไมมีประสิทธิภาพ  
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ทั้งน้ี หลักเกณฑสําคัญของการสงขาราชการไปประจําการในตางประเทศ 
คือ สวนราชการมีภารกิจที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่อยางมีนัยสําคัญ การสงขาราชการไปมีความคุมคาในเชิง
งบประมาณ และเปนภารกิจที่ไมสามารถใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ (บทที่ 2 หนา 13) การบริหารงาน
จากสวนกลาง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ มอบหมายใหขาราชการสถานเอกอัครราชทูต/ 
สถานกงสุลใหญ ดําเนินการแทนได ทั้งน้ี การสงขาราชการไปประจําการในลักษณะน้ี ควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อดูผลงานและความจําเปน หากภารกิจยังคงซ้ําซอนกับ
หนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็ไมควรจะสงขาราชการไปปฏิบัติงานตอ 

3.3.2.2 ฝายการเมืองสนับสนุนการเปดสํานักงานใหมในตางประเทศของ
หนวยงานดานความมั่นคง โดยเปนประเทศที่ยังไมมีความจําเปนตองเปดสํานักงานในชวงระยะเวลาน้ัน 
เน่ืองจากภารกิจยังมีไมมาก อยางไรก็ดี โดยที่เปนความประสงคของฝายการเมือง สวนราชการ
เจาของคําขอจึงไดสงคําขอเปดสํานักงานไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 และไดรับการพิจารณาใหเปดสํานักงานในที่สุด 

ทั้ง น้ี หลักเกณฑสําคัญของการเปดสํานักงานในตางประเทศ คือ 
ผลประโยชนของไทยในพื้นที่ดังกลาวทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมี
เงื่อนไขที่สวนราชการน้ันๆ ไดใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพตางๆ อยางเต็มที่แลว และพบวาไมสามารถ 
ทําใหภารกิจลุลวงไปได ไมวาจะเปนการสงขาราชการไปปฏิบัติหนาที่เปนครั้งคราว การฝากภารกิจ
กับสวนราชการอื่น การจางลูกจางชวยดําเนินการ จึงจะตัดสินใจเสนอคําขอเปดสํานักงาน  

3.3.3 คําขอของสวนราชการ ท่ีไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับหลักเกณฑ  
3.3.3.1 การขอเปดสํานักงานในประเทศตางๆ ในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม หรือไมพรอม 

เปนคําขอจากหนวยงานดานเศรษฐกิจ และหนวยงานดานความมั่นคงที่เสนอในชวงที่รัฐบาลออก
มาตรการระงับการเปดสํานักงานในตางประเทศ หรือการเสนอขอเปดสํานักงานโดยสวนราชการผูขอ
ยังไมมีความชัดเจนในวัตถุประสงคที่จะไปเปดสํานักงาน ทําใหไมสามารถช้ีแจงและใหเหตุผลความ
จําเปน (justify) ในการขอเปดสํานักงานในตางประเทศได  

3.3.3.2 การขอกําหนดภารกิจดานที่ไมใชยุทธศาสตรของไทยในตางประเทศ
พรอมขอสงขาราชการไปปฏิบัติงาน เปนคําขอจากหนวยงานดานสาธารณสุขที่ประสงคจะไป
ประจําการในตางประเทศ ซึ่งเปนภารกิจที่รัฐบาลยังไมเคยมีนโยบายที่จะใหปฏิบัติงานในตางประเทศ 
อีกทั้งประเทศเจาบานจะไมอนุญาตใหบุคลากรดานสาธารณสุขทําการรักษาในตางประเทศ ในขณะที่
ภารกิจการช้ีแจงขอมูลดานสุขภาพ การเขารวมฐานะผูแทนไทยในการประชุมระดับตางๆ ใน
ตางประเทศ สามารถดําเนินการไดโดยใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การเดินทางไปปฏิบัติงานหรือ
ประชุมเปนครั้งคราว ซึ่งไมมีความจําเปนตองไปประจําการ 

3.3.3.3 การขอกําหนดภารกิจและสงขาราชการไปยังประเทศที่ไมมีหนวยงาน 
(counterpart) ที่จะปฏิสัมพันธดวยได เปนคําขอของหนวยงานดานเศรษฐกิจซึ่งประสงคจะไป
ปฏิบัติงานในประเทศที่โครงสรางภาครัฐยังไมมีกระทรวงหรือหนวยงานที่จะไปมีปฏิสัมพันธดวย  

3.3.3.4 การขอกําหนดภารกิจซึ่งซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงานในพื้นที่และขอ
สงขาราชการไปปฏิบัติงาน เปนคําขอของหนวยงานความมั่นคงที่ประสงคจะสงขาราชการไปปฏิบัติ
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ภารกิจในตางประเทศ แตภารกิจดังกลาวซ้ําซอนกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ อีกทั้งภารกิจที่จะ
ดําเนินการมีความออนไหว อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือบาดหมางกับประเทศเจาบานได 

3.3.3.5 การขอกําหนดภารกิจและสงบุคลากรที่ไมใชขาราชการไปประจําการใน
ตางประเทศ เปนคําขอของหนวยงานดานการศึกษาและนวัตกรรม ที่ประสงคจะสงบุคลากรจาก
หนวยงานในกํากับไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ซึ่งไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการประจําการในตางประเทศกําหนดไวสําหรับผูที่เปนขาราชการเทาน้ัน  

3.3.3.6 การขอกําหนดภารกิจและสงขาราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยังไมมี
ความจําเปนตองมีภารกิจน้ันๆ เปนคําขอของหนวยงานดานการศึกษาและนวัตกรรมที่ประสงคจะไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตองการความชํานาญทั้งดานนวัตกรรมและภาษาทองถ่ินเปนการเฉพาะ โดย
หนวยงานผูขอเห็นวาไทยมีความตกลง (MOU) กับประเทศเจาบานหลายฉบับ จึงนาที่จะสง
ขาราชการไปประจําการเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหนาของความรวมมือดานนวัตกรรม
ดังกลาว อยางไรก็ดี พบวาการดําเนินงานตาม MOU มีหนวยงานเฉพาะทั้งของไทยและประเทศ 
เจาบานดําเนินการมาอยางตอเน่ืองอยูแลว การสงขาราชการไปประจําการ จึงมิไดเพิ่มการมี
ปฏิสัมพันธในระดับที่จะสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ยังไมมีความจําเปนและไมคุมคา  

3.3.3.7 การขอยกระดับหัวหนาสํานักงานในตางประเทศใหสูงข้ึนโดยยังไมมคีวาม
จําเปน เปนคําขอของหนวยงานดานเศรษฐกิจซึ่งเสนอคําขอในชวงที่สํานักงาน ก.พ. อยูระหวางการ
กําหนดหลักเกณฑและทบทวนเงื่อนไขการปรับตําแหนงที่สูงข้ึน หรือกรณีที่เสนอขอยกระดับหัวหนา
สํานักงานซึ่งยังไมมีผลงานเชิงประจักษเพียงพอที่จะไดรับการปรับระดับใหสูงข้ึน  

3.3.3.8 การขอกําหนดเขตอาณาที่ไมสะทอนการปฏิบัติงานจริง เปนคําขอของ
หนวยงานดานเศรษฐกิจที่ต้ังอยูทวีปแอฟริกาตอนเหนือ และประสงคจะมีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่
ทั่วทวีปแอฟริกาเหนือจรดใต ซึ่งคําขอดังกลาวไดรับการทักทวงเน่ืองจากสํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือ
จะอยูหางจากแอฟริกาใตถึง 7,000 กม. ในทางปฏิบัติหากมีสถานการณหรือเหตุใดๆ เกิดข้ึน 
สํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือจะไมสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานบริเวณแอฟริกาใตไดทันทวงที ใน
กรณีน้ี คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯ จึงไดอนุมัติการกําหนดเขตอาณาเฉพาะที่ใกลกับ
สํานักงานที่อยูแอฟริกาเหนือ และใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เกี่ยวของดูแลภารกิจในแอฟริกาใต  

นอกจากน้ัน มีคําขอจากหนวยงานดานความมั่นคง ที่ขอขยายเขตอาณาจากมณฑล
ที่ปฏิบัติหนาที่อยูใหครอบคลุมเขตอาณาทั้งประเทศ ซึ่งคําขอดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนเน่ืองจาก
การปรับเขตอาณาจากระดับมณฑลเปนระดับประเทศ เปนเรื่องที่ประเทศเจาบานจะตองพิจารณาใน
ระดับนโยบาย อีกทั้งลักษณะภารกิจของหนวยงานความมั่นคงดังกลาวเนนการประสานงานในมณฑล 
ไมมีขอบเขตอํานาจ (jurisdiction) ในการปฏิบัติงาน 

3.3.4 ความเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
พบกรณีที่หนวยงานความมั่นคงขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ แต 

คําขอไมไดรับการสนับสนุน เน่ืองจากภารกิจมีความซ้ําซอนกับภารกิจของหนวยงานดานความมั่นคง
ในพื้นที่ ตอมาหนวยงานดังกลาวไดมีหนังสือขอทบทวนผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรฯ อีกครั้ง พรอมยืนยันการขอสงขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ซึ่งในการ
ขอทบทวน ไดนําแผนยุทธศาสตรสงเสริมความรวมมือและสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
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ประเทศในสาขาที่หนวยงานมีความเช่ียวชาญและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวมา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งปรากฏวาคําขอทบทวนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานความมั่นคงใน
พื้นที่ ซึ่งเปนความเห็นที่แตกตางจากความเห็นในการพิจารณาครั้งแรก เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคล สงผลใหหนวยงานความมั่นคงดังกลาวไดรับความเห็นชอบใหสงขาราชการไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ  

 
3.4  ความเห็นท่ีเก่ียวของ 

ผูศึกษาไดหารือ/สนทนา สัมภาษณ และรวบรวมความเห็นจากการตอบแบบสอบถามของ
เพื่อนขาราชการ ผูบังคับบัญชาในอดีตและปจจุบัน ที่มีประสบการณการไปประจําการในตางประเทศ 
และทํางานใกลชิดกับสวนราชการตางๆ หรือทีมประเทศไทยในพื้นที่ โดยไดใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาตางๆ ที่ เกิดข้ึนในกระบวนการปรับโครงสราง 
สวนราชการในตางประเทศ สรุปดังน้ี  

1) โครงสรางทีมประเทศไทยในภูมิภาคตางๆ ในขณะน้ี เห็นวาสอดคลองกับภารกิจและ 
ความจําเปนในพื้นที่ โดยสถานเอกอัครราชทูตที่อยูในประเทศที่เปนประเทศยุทธศาสตร (Strategic 
posts) จะมีโครงสรางทีมประเทศไทยที่ใหญกวาประเทศที่ไมใชประเทศยุทธศาสตร (Non-strategic 
posts) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชวงแรกของการทบทวนการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 
เมื่อ พ.ศ. 2546-2547 ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเขมงวดและยึดหลักเกณฑการปรับโครงสรางอยาง
เครงคัด 

2) โครงสรางของทีมประเทศไทยในภูมิภาคยุโรป สวนใหญมีขนาดคอนขางเล็ก และมี 
การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพอยางมีศักยภาพ กลาวคือ สํานักงานหน่ึงๆ อาจมีเขตอาณาครอบคลุม
ภารกิจไปในหลายประเทศ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่มีขนาดเล็กและอยูใกลชิดกัน เดินทางสะดวก 
ทําใหการทํางานมีความคุมคา และขาราชการสวนใหญเห็นวาโครงสรางของทีมประเทศไทยในภูมิภาค
ยุโรปมีความเหมาะสมดีแลว มีการแบงภารกิจชัดเจน ไมมีความซ้ําซอน 

3) โครงสรางของทีมประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา ตลอดจน
ภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา และแปซิฟกใต มีทั้งขนาดใหญและเล็ก และพบวาสํานักงานบางแหง 
มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศจํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหการดูแลไปไมทั่วถึง นอกจากน้ัน พบวา 
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ และสํานักงานตางๆ ไมสอดคลองกัน ทําใหเกิด
การไขวการดูแลภารกิจในพื้นที่ จึงเห็นวากระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาเปนเจาภาพ 
ในการประชุมเพื่อปรับเขตอาณาของสํานักงานภายใตกระทรวงการตางประเทศ และสํานักงานของ
สวนราชการตางๆ ใหสอดคลองกันใหไดมากที่สุด เพื่อใหการปฏิบัติงานมีเอกภาพ  

4) โครงสรางของสวนราชการในภูมิเอเชีย โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เริ่มเห็นความ
ซ้ําซอนของภารกิจดานความมั่นคงในพื้นที่ โดยมีสาเหตุจากการที่สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
ประเทศตางๆ เผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากข้ึน การเขาสูประชาคมอาเซียนก็ทําให
ไทยและประเทศตางๆ มีปฏิสัมพันธกันมากข้ึน โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบานซึ่งรัฐบาลให
ความสําคัญและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธในทุกมิติ จึงทําใหสวนราชการตางพยายามผลักดันใหมี
ภารกิจในประเทศเพื่อนบานมากข้ึน  
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5) การแกไขปญหาการแทรกแซงจากฝายการเมือง อาจทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการยึด
หลักเกณฑและความจําเปนของการมีภารกิจในพื้นที่เปนหลัก (Task-based oriented) การช้ีแจง
และใหขอมูลในเชิงประจักษ หรือสามารถพิสูจนไดวาการไปปฏิบัติงานจะทําใหเกิดความเสียหาย
มากกวาผลดี และการมี Foreign Service Act. โดยเปนกฎหมายการบริหารเฉพาะของกระทรวงการ
ตางประเทศ ดังเชนที่สวนราชการบางแหงมีกฎหมายเฉพาะของตนเอง เพื่อใหสามารถออกแบบการ
บริหารที่จะปองกันการแทรกแซงจากฝายการเมืองไดไมมากก็นอย 
 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การพิจารณาคําขอของสวนราชการตางๆ ในกรอบคณะอนุกรรมการโครงสรางบคุลากรของไทย
ที่ประจําการในตางประเทศ และการเปดสํานักงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 พบวา (1) การเปลี่ยนรัฐบาล 
(2) การแทรกแซงของฝายการเมือง (3) ลักษณะคําขอ และ (4) ความเห็นประกอบการพิจารณา เปน
ปจจัยสําคัญหรือสาเหตุใหการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
และไมตอบสนองตอหลักการ Maximum coverage–Minimize resources  

ผลกระทบสําคัญตอกระทรวงการตางประเทศ คือ การถูกลดบทบาทลงจากระเบียบสํานัก
นายกวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในเรื่องการเปดสํานักงานในตางประเทศ 
จากหนวยงานที่เคยมีบทบาทนําและเปนผูกําหนดวาควรมี Representation ของไทยที่ใดบางใน
ตางประเทศ เปนการตองเสนอขอเปดสํานักงานของกระทรวงการตางประเทศเองผานสํานักงาน 
ก.พ.ร. กระทรวงการตางประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวและวางกลยุทธใหม ตลอดจนดําเนินนโยบายที่
เหมาะสมและใชประโยชนจากกลไกที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากขอสรุปการศึกษาขางตน เมื่อคํานึงถึงสาเหตุ สถานการณและปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ ผูศึกษาขอเสนอขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งในกรอบของคณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และกรอบของระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในภาพกวางเชิงนโยบายและการดําเนินการ 
ดังน้ี 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ของกระทรวงการ

ตางประเทศมีองคความรูและใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 
ตลอดจนมีความเขาใจหลักการ Maximum coverage–Minimum ที่ยึดภารกิจเปนที่ต้ัง (Task-
based oriented) อยางถองแท  

2)  กระทรวงการตางประเทศตองทําความเขาใจกับสวนราชการตางๆ ที่มีภารกิจ
ในตางประเทศ ในเรื่องความสําคัญและหลักเกณฑของการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ทั้งน้ี เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอคําขอที่ไมเหมาะสมและไมเขาหลักเกณฑ 
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3)  กําหนดกรอบการปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ กับหนวยงานภายในกระทรวง
การตางประเทศ และสวนราชการอื่นๆ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศ 
(ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ 
และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552) มีขอมูลมากเพียงพอในการพิจารณาคําขอและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ  

4)  ปรับตัวและวางแผนเพื่อรองรับแนวโนมในอนาคต ทั้งนโยบายของรัฐบาล และ
หนวยงานตางๆ ที่มีความประสงคจะไปปฏิบัติงานในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน 

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1)  ใหความรูเกี่ยวกับแนวคิดและความเปนมาของการปฏิรูปการบริหารราชการใน

ตางประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ ตามที่คณะอนุกรรมการโครงสราง
บุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศไดกําหนดไว โดยเฉพาะหลักเกณฑการใชตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หลักเกณฑการเปดสํานักงานในตางประเทศ การขอสงหรือขอเพิ่มจํานวนขาราชการ 
การปรับระดับหัวหนาสํานักงานใหสูงข้ึน และหลักเกณฑอื่นๆ ใหหนวยงานภายในกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยเฉพาะกรมภูมิภาค 4 กรม (กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กรมยุโรป และกรมอเมริกาและแปซิฟกใต) และสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ 
ไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดและหลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหมีความเขาใจ
ตรงกัน เห็นคุณคาและความสําคัญของการมีโครงสรางทีมประเทศไทยที่เหมาะสมในประเทศตางๆ 
ตลอดจนเปนประโยชนในการใหความเห็นของตอคําขอของสวนราชการตางๆ อยางมีหลักเกณฑ และ
ปฏิเสธ “การว่ิงเตน” (Lobbying) ของสวนราชการได จากน้ันจึงขยายการใหความรูไปยัง 
สวนราชการที่มีภารกิจดานการตางประเทศ ซึ่งเช่ือวาจะชวยแกไขปญหาจากคําขอที่ไมเหมาะสม 
หรือไมสอดคลองกับหลักเกณฑได  

2)  การแทรกแซงของฝายการเมือง กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณารับมือ
ดวยการยืนยันหลักการการพิจารณาไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ที่ยึดภารกิจและความความจําเปน
ในพื้นที่เปนหลัก (Task-based oriented) ตลอดจนใหขอมูลในเชิงประจักษวาสํานักงานหรือภารกิจ
ดังกลาว ไมมีความจําเปนตองมีในพื้นที่ เน่ืองจาก ไมมีภารกิจมากพอและไมมีความคุมคาในเชิง
งบประมาณ ไมสอดคลองกับหลักการ Maximum coverage–Minimum 

3)  การรื้นฟนการจัดทําคูมือการจัดลําดับข้ันของภารกิจ (Grading) ใน
ตางประเทศของทุกสวนราชการ (คูมือเดิมจัดทําเมื่อป พ.ศ. 2547) โดยใหแตละสวนราชการ Grading 
ภารกิจในทุกเมืองและเขตอาณา ระบุความสําคัญเปน A, B, C หรือเปนภารกิจที่สามารถใชตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดโดยมีกระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) เปนเจาภาพในการจัดทํา 
และจะเปนคูมือที่ใชควบคูกับหลักเกณฑอื่นๆ ในการปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ 
เพื่อใหการพิจารณาคําขอไปปฏิบัติงานในตางประเทศมีหลักเกณฑ ไดรับการยอมรับ และ ผูขอไม
สามารถปฏิเสธผลการพิจารณาได อีกทั้งอาจเปนคูมือที่ชวยปฏิเสธการแทรกแซงของฝายการเมือง 
(Top down) ไดในระดับหน่ึง ทั้งน้ี การจัดทําคูมือดังกลาวจะใชเวลามากและตองไดรับความรวมมือ
จากสวนราชการตางๆ แตจะเปนการคูมือที่ไมเสียเปลา 
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4)  การใหความเห็น เมื่อไดรับคําขอจากสวนราชการ นอกเหนือจากการขอรับ
ความเห็นจากกรม และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่เกี่ยวของแลว กระทรวงการ
ตางประเทศ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ตางประเทศ และ 1 ใน 4 หนวยงานหลัก ตามกลไกของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 อาจพิจารณา 

(1) จัดประชุมหนวยงานภายในกระทรวงการตางประเทศ เพื่อระดมความเห็น
เบื้องตนเกี่ยวกับคําขอ โดยเฉพาะคําขอจากหนวยงานอยูในกลุมภารกิจเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอน โดยอาจขอรับขอมูลเพิ่มเติมดานภารกิจจากหนวยงานผูขอ เพื่อประมวลและนําเสนอตอ
คณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศตอไป 

(2) กรณีที่มีแนวโนมของคําขอจากหนวยงานในกลุมภารกิจเดียวกันเพิ่มมาก
ข้ึนอยางมีนัยสําคัญ อาจพิจารณาจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนยุทธศาสตร
ของภารกิจดานน้ันๆ ในตางประเทศรวมกัน หรือหากหนวยงานเหลาน้ันมีแผนยุทธศาสตรระยะยาว
อยูแลว อาจศึกษาแผนยุทธศาสตรดังกลาวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของภารกิจในตางประเทศของ
หนวยงานเหลาน้ัน กอนจะนําเสนอตอคณะทํางานและคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่
ประจําการในตางประเทศตอไป 

5)  การประเมินผล ในชวงป พ.ศ. 2552-2558 มีคําขอที่ไดรับความเห็นชอบจาก
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ใหเปดสํานักงาน 
สงขาราชการไปปฏิบัติราชการในตางประเทศ ปรับระดับหัวหนาสํานักงานใหสูงข้ึน การโอนยาย
อัตรากําลัง การขยายเขตอาณา และการเพิ่มอัตราลูกจาง จํานวนกวา 30 รายการ (รอยละ 50) แตยัง
ไมเคยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาว ทั้งน้ี ในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสราง
บุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ 9 เมษายน 2552 ที่ประชุมไดรับ
รองแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเห็นชอบใหมีการจัดคณะที่ประกอบดวย
บุคคลภายนอก (สวนราชการตางๆ ) เปนทีมเพื่อไปประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควบคูกับการ
ประเมินตนเองของหนวยงาน  

6)  การสิ้นสุดของภารกิจ การประเมินผลตามขอ 5 ขางตน จะเห็นความคุมคา
และความจําเปนของภารกิจในพื้นที่ ภารกิจของหนวยงานดานเศรษฐกิจมีความจําเปนตองขยาย
สํานักงานเพิ่มเพื่อหาตลาดใหม ในขณะที่ภารกิจของหนวยงานดานความมั่นคงบางหนวย เมื่อ
ปฏิบัติงานและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว (Graduated) อาจตองทบทวนภารกิจหรือ
ปดหนวยงานในพื้นที่ดังกลาว ทั้งน้ี กรณีที่หนวยงานดานความมั่นคงไดรับการสนับสนุนจากฝาย
การเมือง (Top down) ใหไปประจําการในตางประเทศ เมื่อครบวาระประจําการ (3 ป) ควรทําการ
ประเมินผลความจําเปนของภารกิจในขณะน้ัน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) 
เปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ อาจ
นําเสนอแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรฯรับทราบและ
พิจารณาสั่งการใหมีการประเมินผลอยางเปนระบบ และเปนรูปธรรมตอไป 
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7)  การประสานงาน กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาใชประโยชนจาก
กลไกที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธานอยูแลว ไดแก (1) คณะอนุกรรมการ
โครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ ในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร 
ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน (2) 
คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศซึ่งเปนคณะกรรมการภายใตระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี
วาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ในการเชิญระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา
จากหนวยงานที่มีภารกิจในตางประเทศเพื่อเปนเวทีปรึกษาหารือ รวมกําหนดยุทธศาสตร วางแผน
เกี่ยวกับการบริหารราชการในตางประเทศ โดยควรเปนการพบปะและประสานงานที่เกิดข้ึนอยาง
สม่ําเสมอ 

8)  การเพิ่มองคความรูใหแกฝายเลขานุการ โดยที่การปรับโครงสรางสวนราชการ
ในตางประเทศเปนเรื่องที่มีประวัติความเปนมายาวนาน แตการหมุนเวียนสับเปลี่ยน (Rotate) ของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานที่สวนกลางและการไปประจําการในตางประเทศ ทําใหองคความรูเรื่องการ
ปรับโครงสรางสวนราชการในตางประเทศบางชวงขาดความตอเน่ือง ไมมีศูนยรวมของขอมูลเดิม 
(Institutional memory) กระทรวงการตางประเทศ (สํานักนโยบายและแผน) จึงอาจจัดการพบ
หารือใหขาราชการช้ันผูใหญหลายๆ ทาน ซึ่งคลุกคลีอยูกับการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศ มาเลาเรื่องราวและถายทอดเกร็ดตางๆ ในการพิจารณา เพื่อเปนประโยชนแกขาราชการ
ปจจุบัน 

ขอเสนอแนะขางตน ผูศึกษาเห็นวากระทรวงการตางประเทศจําเปนตองเริ่มวางแผนและ
ดําเนินการทุกขอ ไมอาจละเลยขอใดขอหน่ึงได เพื่อใหรัฐบาลมีโครงสรางสวนราชการในตางประเทศ
ที่เหมาะสม เปนแบบอยาง (model) ที่ดี มีความสอดคลองกับหลักเกณฑ Maximum Coverage–
Minimum resources มีความคุมคา และกระทรวงการตางประเทศคงบทบาทนําในการปรับ
โครงสรางสวนราชการในตางประเทศอยางแข็งขัน และเปนมืออาชีพตอไป ทั้งน้ี ขอเสนอแนะจะ
ดําเนินการไดผลหรือไม ข้ึนกับปจจัยแวดลอมและสถานการณในชวงเวลาน้ันๆ ดวย 
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พ.ศ. 2546-2548 เลขานุการเอก สํานักนโยบายและแผน  

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2548-2552 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุวอชิงตัน 
พ.ศ. 2552-2557 นักการทูตชํานาญการ (ทีป่รกึษา) สํานักนโยบายและแผน  

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2558 นักการทูตชํานาญการพเิศษ สํานักนโยบายและแผน  

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
 

ตําแหนงปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง 
  
 


